4
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6

8
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NAROŻNIK RETRO
WARIANT A

280 x 235 cm

Półka w narożniku:
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Opcjonalna funkcja spania:

Kolekcja RETRO
Opis produktu:
Nowoczesna bryła, bardzo wygodna, aktualna stylistycznie, ale
z wyraźnym nawiązaniem do estetyki designu meblowego lat
60-tych. Stylistyka minionych lat uzyskana została przez
zastosowanie bukowych nóg oraz dekoracyjnej, tapicerowanej
lamówki w kontrastowym kolorze. Nowoczesność potęgują
podnoszone zagłówki, które czynią mebel niezwykle komfortowym.
Oryginalnego sznytu nadają sofom również ciekawe pikowania
części oparcia. Praktycznym dodatkiem jest zainstalowana w rogu
oparcia drewniana półka (wybrane warianty sof narożnych), którą
można wykorzystać jako podstawkę pod napój, lampę, dekoracje.
W modelu można opcjonalnie zainstalować funkcję spania
okazjonalnego w sprawdzonym systemie belgijskim.

Siedzisko:
Wysoki komfort siedzenia zapewnia sofie jej specyficzna budowa
siedziska, złożona aż z 7 warstw takich jak: pianka T-30, pasy
wysokoelastyczne, pianka K-35.

Wymiary:
głębokość - 105 cm
głębokość siedziska - 59 cm
wysokość siedziska - 42 cm
wysokość oparcia podniesionego - 98 cm
wysokość oparcia złożonego - 75 cm
wysokość podłokietnika - 59 cm
wysokość nóg - 12 cm

Designerska lamówka:

Ruchomy zagłówek:

Ekskluzywne wykończenie:
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NAROŻNIK RETRO
WARIANT B

245 x 170 cm

NAROŻNIK RETRO
WARIANT C

265 x 195 cm

NAROŻNIK RETRO
WARIANT E

236 x 180 cm
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NAROŻNIK RETRO
WARIANT D

280 x 280 cm

SOFA RETRO

186 cm
Z FOTELEM 106 CM

Sofa 236 cm:

Sofa 146 cm:
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Kolekcja perfection

Siedzisko:

Opis produktu:
Kolekcja Perfection odznacza się lekkim, nowoczesnym fasonem
uzyskanym przez podwieszenie konstrukcji mebla na 10 cm
chromowanych nogach. Najbardziej znamiennym elementem
w kolekcji jest podnoszona pneumatycznie obrotowa półka, którą
można wykorzystać przy pracy z tabletem, laptopem, lub odłożyć
na nią napój przy codziennym użytkowaniu. Półkę podnosi się do
góry poprzez zdecydowane naciśnięcie. Wciśnięta w dół dyskretnie
chowa się do powierzchni podłokietnika.
Kolejnym
charakterystycznym
elementem
nowoczesnych
sof Perfection jest mini biblioteczka wbudowana w jeden
z podłokietników. Dzięki temu meble staję się jeszcze bardziej
funkcjonalne i praktyczne. Zyskują ponadto na swojej estetyce.
W kolekcji znajdziemy wiele typów sof, w tym narożnych, fotel oraz
pufę. Typ obicia jak i kolorystyka elementów fornirowanych jest
dowolna.
W sofach i narożnikach w standardzie montujemy szufladowy
system rozkładania przeznaczony do spania codziennego.

14

Wymiary:
głębokość - 95 cm
głębokość siedziska - 56 cm
wysokość siedziska - 46 cm
wysokość podłokietnika - 56 cm
wysokość oparcia - 70 cm
wysokość oparcia z poduchami - 79 cm
wysokość nóg - 10 cm

NAROŻNIK
PERFECTION
WARIANT A

250 x 190 cm
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Funkcja spania w systemie szufladowym:

Pojemnik na pościel w narożnikach:

Pneumatycznie podnoszona, obrotowa półka:

Funkcjonalna minibiblioteka:

Chromowana noga:

Opcjonalny, fornirowany stolik kawowy:

NAROŻNIK
PERFECTION
WARIANT D

250 x 217 cm
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SOFA PERFECTION

250 cm
Z FOTELEM 120 CM

Sofa 182 cm bez funkcji spania:

Sofa 298 cm:

NAROŻNIK
PERFECTION
WARIANT E

250 x 192 cm
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NAROŻNIK LAZARRO
WARIANT A

280 x 180 cm

18

Kolekcja lazarro
Opis produktu:
Podczas kreacji mebla Lazarro zadbano o najdrobniejsze szczegóły,
mające uczynić go doskonałym pod każdym względem. Lazarro
zachwyca swoją harmonijną i wyważoną linią, pełną prostoty
i surowości.
Jednosegmentowa budowa mebla umożliwia instalację bardzo
szerokiego siedziska, które sprawia, że jest niezwykle komfortowy.
Wygodę siedzenia potęguje dodatkowo nowatorski system oparć,
w którym poduchy ze specyficznymi wycięciami można podnosić
do góry, zwiększając powierzchnie oparcia i wygodę siedzenia.
Funkcjonalność sof została także poprawiona poprzez boczne
podłokietniki
podnoszone
w
systemie
kilkustopniowym.
Chromowane listwy, na których opiera się konstrukcja mebla czynią
go bardzo stabilnym oraz istotnie wpływają na jego designerską
naturę.

Siedzisko:

Wymiary:
głębokość - 100 cm
wysokość oparcia - 73 cm
wysokość oparcia (poducha osadzona nisko) - 83,5 cm
wysokość oparcia (poducha osadzona wysoko) - 97 cm
wysokość siedziska - 41 cm
głębokość siedziska (poducha osadzona nisko) - 55 cm
głębokość siedziska (poducha osadzona wysoko) - 68 cm
wysokość podłokietnika - 58 cm
wysokość nóg - 12 cm

Funkcja spania uzyskiwana przez dosunięcie pufy:
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NAROŻNIK LAZARRO
WARIANT C

280 x 280 cm

SOFA LAZARRO 280 CM

Z FOTELEM 70 CM
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Ruchomy, kilkustopniowy podłokietnik:
NAROŻNIK LAZARRO
WARIANT E

220 x 160 cm

Mobilna profilowana poducha:

NAROŻNIK LAZARRO
WARIANT G

258 x 230 cm

Sofa 176 cm:

Sofa 236 cm:
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NAROŻNIK LORENA
WARIANT A

285 x 226 cm

KOLEKCJA lorena
Opis produktu:
Sofy z kolekcji Lorena są idealnym połączeniem komfortu, lekkości
i praktycznych rozwiązań. Elegancji nadają im ekskluzywnie
pikowane siedziska oraz zagłówki. Wzbogacającym dodatkiem
są także stebnowania grubą nicią. Najważniejszą cechą mebla
jest wygoda i komfort siedzenia, uzyskana dzięki podnoszonym
w nowatorski sposób zagłówkom. Idealnym dopełnieniem
komfortowego wypoczynku jest podnoszony i stopniowany
podłokietnik, który umożliwia podparcie ręki w pozycji siedzącej lub
też głowy w pozycji leżącej. Dla lubiących tradycyjne rozwiązania
przygotowaliśmy również wersje sof z klasycznym bokiem.
Stelaż mebli wykonany jest z solidnego litego drewna oraz płyt
meblowych. W kolekcji dostępnych jest wiele wariantów sof, fotele
i pufy. Kolor oraz obicie mebla zależą wyłącznie od preferencji
zamawiającego. Modele mogą być ponadto wyposażone
w system spania belgijskiego.
22

Siedzisko:

Opcjonalna funkcja spania:
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Pikowane siedzisko:
NAROŻNIK LORENA
WARIANT B

285 x 210 cm

Podnoszony zagłówek:
NAROŻNIK LORENA
WARIANT D

272 x 197 cm

NAROŻNIK LORENA
WARIANT G

275 x 177 cm

Chromowana noga:

NAROŻNIK LORENA
WARIANT F

285 x 285 cm

Wymiary:
głębokość - 102 cm
głębokość siedziska - 55 cm
wysokość siedziska - 44 cm
wys. podłokietnika podniesionego - 60 cm
wysokość oparcia złożonego - 80 cm
wysokość oparcia podniesionego - 100 cm
wysokość oparcia (tył) - 62 cm
wysokość nóg - 12 cm
24

SOFA LORENA

215 cm
Z FOTELEM 75 CM

Sofa 290 cm:

Sofa 190 cm z tradycyjnymi bokami:

Fotel 115 cm:

Pufa 75 x 50 cm:
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NAROŻNIK FUSION
WARIANT A

312 x 236 cm

kolekcja FUSION
Opis produktu:

Siedzisko:

Fusion ujmuje lekkością formy, a jego znakiem rozpoznawczym
jest innowacyjny system zagłówków. Poprzez zmianę głębokości
siedzenia, niezwykle łatwo przekształcić siedziska w wygodną
kanapę do spania, bez konieczności instalowania w meblu
dodatkowych stelaży czy mechanizmów. Dzięki prowadnicom
zamontowanym w oparciach każdy użytkownik może szybko
dostosować wygodną dla siebie głębokość siedziska. Elegancji
nadają tu stalowe i chromowane elementy oraz pikowane,
stebnowane grubą nicią siedziska. Znakiem charakterystycznym
sof z kolekcji Fusion jest także integralnie połączony z chromowaną
nogą podłokietnik.
W ramach linii Fusion występuje kilka wariantów wymiarowych
zarówno sof, jak i narożników. Niektóre z wariantów wyposażone
są w standardowe podłokietniki, w których opcjonalnie można
zainstalować designerską biblioteczkę wbudowaną w bok. Aby
umożliwić stworzenie niezwykłego zestawu wypoczynkowego
w kolekcji znajdziemy również fotele oraz pufę.
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Wymiary:
głębokość - 112 cm		
głębokość siedziska - 55 cm / 77 cm
wysokość siedziska - 43 cm
wysokość oparcia - 90 cm
wysokość podłokietnika - 60 cm
wysokość nóg - 15 cm

Chromowana noga połączona z podłokietnikiem:

Ekskluzywne stebnowanie siedziska:

Duża powierzchnia siedzenia:

System mobilnych zagłówków:
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Sofa 200 cm z tradycyjnymi bokami:

NAROŻNIK FUSION
WARIANT C

297 x 217 cm
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Fotel z bokami 120 cm:

SOFA FUSION

240 cm
Z FOTELEM 80 CM

NAROŻNIK FUSION
WARIANT D

280 x 192 cm
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NAROŻNIK COMFORT
BIBLIOTEKA MONTOWANA
W TYLNEJ CZĘŚCI MEBLA

NAROŻNIK COMFORT
WARIANT A

350 x 202 cm

30
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Narożnik comfort
Opis produktu:

Siedzisko:

Narożnik Comfort z wbudowaną w oparcie mebla biblioteczką nada
każdemu wnętrzu odpowiedniego nowoczesnego wyrazu. Narożnik
Comfort rewolucjonizuje podejście do mebli wypoczynkowych,
które w tej wersji poza wypoczynkiem służą domownikom także
jako oryginalna biblioteka. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym
w narożniku są poduszki, które przez odpowiednie ułożenie mogą
zmieniać głębokość siedzenia.

Poza dużą praktycznością narożnik Comfort odznacza się także
niezwykłym komfortem, dzięki 10 strefowemu systemowi siedziska,
na które składają się m.in.: pasy wysokoelastyczne, sprężyny
bonelowe, pianki zimne.

Nowoczesny narożnik Comfort posiada charakterystyczny system
rozkładania. Narożnik Comfort ujmuje też swoją nowoczesną
estetyką. Grube nici wykończeniowe dodatkowo podkreślają
pikowane siedziska. Szeroki wybór tkanin, skór naturalnych
i ekologicznych pozwoli dopasować mebel do każdego wystroju
wnętrza.

Wymiary:
wysokość siedziska - 45 cm		
wysokość oparcia z poduchami - 88 cm
wysokość oparcia - 62 cm		
głębokość - 100 cm
wysokość półki - 23 cm		
głębokość siedziska - 48 / 57 cm
wysokość nóg - 7 cm		
głębokość bez poduch - 73 cm
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NAROŻNIK COMFORT
WARIANT B

300 x 150 cm

Funkcja spania:
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Minibiblioteka z płyty pokrywanej dowolnym fornirem:

Mobilne poduchy:

Stebnowane siedzisko:

NAROŻNIK COMFORT
WARIANT C (NIEROZKŁADANY)

325 x 200 cm
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Kolekcja milo
Opis produktu:

Konstrukcja mebla i siedzisko:

Modernistyczna kolekcja charakteryzująca się minimalistyczną
bryłą i fasonem. Przeznaczona jest do nowoczesnych wnętrz
utrzymanych w prostym, oszczędnym w dekoracje stylu. Delikatną
bryłę mebla urozmaica podwieszana półka wykończona szkłem
lub fornirowanym drewnem (wybrane warianty mebla). Lekkości
dodają także chromowe nogi. W sofach z kolekcji możemy
zamontować stelaż belgijski - funkcję rozkładania przeznaczoną do
spania okazjonalnego oraz - w przypadku narożników - pojemnik
na pościel.

Konstrukcja mebli wypoczynkowych Milo została oparta o elementy
płyty meblowej, lite drewno bukowe oraz wyselekcjonowane
drewno świerkowe. Ośmiowarstwowe siedzisko w prezentowanych
sofach zaliczamy do siedzisk nieco twardszych, których stan
pozostanie niezmienny przez wiele lat:

Wymiary:
wysokość siedziska - 44 cm		
wysokość podłokietnika - 51 cm
wysokość półki - 28 cm
wysokość oparcia - 68 cm
wysokość nóg - 10 cm
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głębokość - 90 cm
głębokość siedziska - 63 cm

NAROŻNIK MILO
WARIANT A

280 x 210 cm

Opcjonalna funkcja spania:

Pojemnik na pościel:
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Półka ze szkła typu lacobel:

Poducha “Inter” zwiększająca wysokość oparcia:

SOFA MILO

210 cm
Z FOTELEM 120 CM
ORAZ PUFĄ 60 x 60 cm

Sofa 250 cm:
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Sofa 160 cm:

Sofa 280 cm:

NAROŻNIK MILO
WARIANT B

NAROŻNIK MILO
WARIANT C

260 x 190 cm

230 x 190 cm

NAROŻNIK MILO

NAROŻNIK MILO

WARIANT D

WARIANT E

230 x 170 cm

230 x 150 cm

NAROŻNIK MILO

NAROŻNIK MILO

WARIANT F

WARIANT G

230 x 230 cm

290 x 290 cm

NAROŻNIK MILO

NAROŻNIK MILO

WARIANT H

230 x 170 cm

WARIANT I

220 x 160 cm
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Kolekcja MAKALU

Siedzisko:
Model Makalu posiada bardzo ekskluzywny, niezwykle wygodny,
ale i wytrzymały siedmiowarstwowy system siedziska:

Opis produktu:
Masywna, solidna konstrukcja stworzona z myślą o nowoczesnych
wnętrzach. Nowatorskie rozwiązanie zagłówka pozwalające na
podniesienie oparcia, sprawia, że mebel jest niezwykle komfortowy.
Ekskluzywnego wyglądu dodają sofom Makalu oryginalnie
pikowane boki i tył mebli. Eleganckim dodatkiem nowoczesnego
narożnika Makalu są chromowane nogi, które na życzenie klienta
można zastąpić nogami drewnianymi.
Model ten może posiadać funkcję spania okazjonalnego oraz,
w przypadku narożników - pojemnik na pościel. Stelaż mebli
drewniano-płytowy.

Wymiary:
wysokość oparcia z zagłówkami - 99 cm
wysokość oparcia - 78,5 cm			
wysokość podłokietnika - 62 cm		
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wysokość siedziska - 45 cm		
wysokość nóg - 5 cm		

głębokość - 97 cm		
głębokość siedziska - 57 cm

Opcjonalna funkcja spania:

Pneumatycznie podnoszona, obrotowa półka:

NAROŻNIK MAKALU
WARIANT A

252 x 187 cm
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NAROŻNIK MAKALU
WARIANT B

252 x 252 cm

NAROŻNIK MAKALU
WARIANT D

237 x 157 cm

NAROŻNIK MAKALU
WARIANT F

220 x 160 cm
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SOFA MAKALU
220 cm i 180 cm
Z FOTELEM 112 CM

Sofa 280 cm:

Podnoszone zagłówki:

Sofa 200 cm:
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SOFA MARTINELLI

200 cm
Z DOPINANĄ PUFĄ 70 x 70 CM

ORAZ FOTELEM 80 CM

Kolekcja MARTINELLI
Opis produktu:

Konstrukcja mebla i siedzisko:

Komplet mebli Martinelli to model o lekkich i prostych
kształtach. Świetnie prezentować się będzie w pomieszczeniach
modernistycznych, gabinetach, poczekalniach. Lekkość konstrukcji
podkreślają chromowane wysokie nogi lub - do wyboru - bukowe,
bejcowane dowolnym kolorem. Komplet nie posiada funkcji spania
ze względu na swoje kształty.

Konstrukcja mebla składa się z elementów płyty meblowej i sklejki
łączonych z litym drewnem. Wysokoelastyczny pas tapicerski oraz
filc zamocowany w siedziskach wzmacnia i nadaje sprężystości.
Kolejne warstwy stanowią pianki T-30 i K-35, które charakteryzują
się dużą żywotnością oraz elastycznością.

Dzięki tak lekkiej bryle komplet Martinelli świetnie nadaje się do
niewielkich pomieszczeń, gdzie dysponujemy małą ilością miejsca.

Wymiary:
wysokość siedziska - 45 cm		
głębokość - 90 cm
wysokość podłokietnika - 60 cm
głębokość siedziska - 54 cm
wysokość oparcia - 68 cm
wysokość oparcia z poduchami - 81 cm
wysokość nóg drewnianych - 15 cm
wysokość nóg chromowanych - 20 cm
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Sofa 140 cm:

Możliwość wyboru nóg drewnianych lub chromowanych:

Sofa 240 cm:
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SOFA DOMINO

210 CM

Kolekcja DOMINO
Opis produktu:
Model Domino nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Oryginalne
zagłówki, które pozwalają w pełni wykorzystać komfort mebla,
można wykorzystać w dwojaki sposób: podnosząc je uzyskujemy
oparcie dla całego ciała, natomiast składając zmniejszamy
głębokość siedziska. Narożnik Domino odznacza się designerską
linią i świetnie wyprofilowanym kształtem. Sofy Domino opcjonalnie
mogą posiadać lodówkę oraz masażer wmontowany w lędźwiową
część oparcia.

Siedzisko:
Stelaż mebla to konstrukcja hybrydowa, łącząca elementy
płyty meblowej z litym drewnem bukowym, sklejką oraz
wyselekcjonowanym drewnem świerkowym. Model Domino
posiada bardzo ekskluzywny 9 warstwowy system siedziska:

Wymiary:
wysokość siedziska - 41 cm
oparcie złożone - 75 cm
wysokość podłokietnika - 55 cm oparcie rozłożone - 115 cm
wysokość nóg - 4 cm
głębokość - 100 cm
głębokość siedziska - 52 / 65 cm
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Opcjonalna funkcja spania w narożniku:

Sofa 170 cm:

Opcjonalna lodówka montowana w podłokietniku:

Podnoszony zagłówek:

NAROŻNIK DOMINO
WARIANT B

245 X 160 cm
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ZESTAW LIGIA
SOFA 206 CM + SOFA 186 CM
ORAZ FOTEL 125 CM

Opcjonalna funkcja spania:
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Sofa 246 cm:

Kolekcja ligia
Opis produktu:
Kolekcja mebli wypoczynkowych Ligia łączy ze sobą elegancję
i nowoczesność. Klasyczna linia sprawia, iż przeznaczony jest raczej
do stylowo zaaranżowanych wnętrz. Z uwagi na starannie dobrany
profil oparcia oraz kilkuwarstwowe wysokoelastyczne wypełnienia,
model ten cechuje wysoki komfort siedzenia gwarantujący
wyjątkowy relaks każdego dnia.
Sofy Ligia posiadają starannie wytłoczone drewniane nogi. Ich profil
jest doskonale dopasowany do linii podłokietników, tak aby całość
tworzyła idealną konstrukcję. W modelu można zamontować stelaż
belgijski przeznaczony do spania okazjonalnego.

Siedzisko:
W modelu stosujemy 5 warstwowe wypełnienie na bazie elastycznej
pianki, dzięki której uzyskano miękkie i komfortowe siedzisko:

Wymiary:
wysokość siedziska - 48 cm
wysokość podłokietnika - 65 cm
wysokość nóg - 10 cm

wysokość oparcia - 89 cm
głębokość - 100 cm
głębokość siedziska - 55 cm

Profilowane podłokietniki:

NAROŻNIK LIGIA
WARIANT A

290 x 290 cm

NAROŻNIK LIGIA
WARIANT B

265 x 205 cm
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NAROŻNIK ALMIRO
WARIANT A

240 X 240 cm

Kolekcja ALMIRO
Opis produktu:
Model Almiro to klasyka i uniwersalność. Tradycyjny kształt kanap
idealnie wkomponuje się w każde wnętrze. Kolekcja Ambasador
odznacza się ciekawym i urozmaiconym fasonem. Sofy Ambasador
posiadają drewniane nogi, których kolor jest odpowiednio
dobierany do kolorystyki obicia lub wybierany przez klienta z
próbnika. Klasyczna kolekcja mebli Ambasador jest idealna do
rodzinnych spotkań, a także do codziennego relaksu.
Kanapy w kolekcji zostały tak zaprojektowane, by można było
w nich zamontować stelaż belgijski - system pozwalający używać
sofę do spania w sytuacjach awaryjnych.

Siedzisko:
Stelaż mebla wykonany jest z płyty meblowej łączonej z litym
drewnem
bukowym
oraz wyselekcjonowanym
drewnem
świerkowym. Wypełnienie gwarantuje komfort użytkowania przez
swoją siedmiowarstwową budowę:

Wymiary:
wysokość siedziska - 41 cm
wysokość podłokietnika - 56 cm
wysokość nóg - 10 cm
48

wysokość oparcia - 80 cm
głębokość - 95 cm
głębokość siedziska - 54 cm

Opcjonalna funkcja spania w sofie:

Sofa 265 cm:

NAROŻNIK ALMIRO

SOFY ALMIRO

WARIANT B

155 i 205 cm

240 X 190 cm

SOFA ALMIRO

205 CM
Z FOTELEM 110 CM
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SOFA VELENO

230 cm

Kolekcja veleno

Funkcja spania codziennego w standardzie:

Opis produktu:
Veleno to oryginalnie pomyślana forma kanapy wypoczynkowej,
której niewątpliwą zaletą jest fakt, że siedziska oparte zostały
na
dwóch
materacach
sprężynowych,
umożliwiających
wykorzystanie kanapy do spania codziennego. Ponadto model
posiada duży pojemnik na pościel. Dodatkowej elegancji nadają
sofie grube, ozdobne stebnowania.
W kolekcji dostępne są dwa modele narożnika, sofa, fotel i pufa.

Siedzisko:
Stelaż mebla wykonany jest z konstrukcji hybrydowej, łączącej
elementy płyty meblowej z litym drewnem bukowym oraz
wyselekcjonowanym drewnem świerkowym. Model Veleno posiada
bardzo ekskluzywny ośmiowarstwowy system siedziska:

NAROŻNIK VELENO
WARIANT A

250 x 163 cm

Wysokości:
siedzisko - 43 cm
podłokietnik - 59 cm

oparcie - 64 cm
oparcie + poduchy - 87 cm

Głębokość: 100 cm

Głębokość siedziska: 60 cm

NAROŻNIK VELENO
WARIANT B

230 x 163 cm
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SOFA STELLA

203 x 103 CM
Z FOTELEM 93 x 90 CM

Kolekcja STELLA

Funkcja spania:

Opis produktu:
Nowatorska sofa Stella stworzona została z myślą o klientach
poszukujących niewielkiej sofy przeznaczonej do spania
codziennego. Niewielkim nakładem sił można zamienić nowoczesną
sofę w wygodne łóżko, na którym z powodzeniem można spać
każdego dnia. Wielowarstwowy system siedziska i oparcia, który po
rozłożeniu zamienia się w jednolitą powierzchnię spania sprawia,
że funkcja spania sprawdzi się nawet u bardzo wymagających
użytkowników.
Sofa Stella dzięki temu, iż nie posiada podłokietników jest bardzo
praktyczna, gdyż nie zajmuje zbyt dużo miejsca. W wizjonerskiej
sofie Stella można poza tym zmienić kąt oparcia i pozwolić sobie
na relaks w pozycji półleżącej. Pikowane siedziska i oparcie nadają
sofie elegancji. Sofa posiada pojemnik na pościel.

Pojemnik na pościel:

Siedzisko:
W sofie zastosowany ekskluzywny, pozwalający na wygodny
wypoczynek i sen aż 7 strefowy system siedziska:

Ekskluzywne, stebnowane siedzisko:

Wymiary:
wysokość siedziska - 40 cm
wysokość oparcia - 84 cm

głębokość siedziska - 55 cm
powierzchnia spania - 128x203 cm
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SOFA SOLARIS

198 CM
Z FOTELEM 112 CM
ORAZ PUFĄ 62 x 62 cm

Kolekcja SOLARIS

Sofa 158 cm:

Opis produktu:
Futurystyczna
propozycja
mebli
tapicerowanych
Solaris
odznacza się wizjonerską linią, która świetnie sprawdzi się
w modernistycznych mieszkaniach lub gabinetach. Sofa Solaris
posiada doskonale wyprofilowane siedziska i oparcia. Mimo prostej
konstrukcji jest bardzo wygodna. Jej znakiem rozpoznawczym jest
ruchomy zagłówek wzorowany na samochodowym oraz masywne
podłokietniki. Elegancji sofie Solaris dodają stebnowania grubą
nicią, lekkości zaś wysokie chromowane nogi. Sofa nie posiada
funkcji spania.

Sofa 250 cm:
Siedzisko:
Stelaż mebla wykonany jest z płyty meblowej łączonej z litym
drewnem oraz sklejką. Model Solaris posiada 5-warstwowy system
siedziska:

Ekskluzywne przeszycia dowolnym kolorem nici:
Wymiary:
wysokość siedziska - 40 cm
głębokość - 90 cm
wysokość podłokietnika - 57 cm
głębokość siedziska - 55 cm
wysokość oparcia - 57 cm
wysokość oparcia (zagłówek) - 78 cm
wysokość nóg - 15 cm
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SOFA MANCHESTER

220 CM
Z FOTELEM 135 CM

Kolekcja MACHESTER

Szlachetna bryła:

Opis produktu:
Model łączący klasyczną linię z ekstrawagancją, elegancję
z wyrafinowaniem. Ekskluzywne wykonanie kanapy nadaje
każdemu wnętrzu szlachetnego smaku. Niepowtarzalną linię sofy
wzbogacają pikowania, ręcznie wszywane guziki oraz nabijane
ćwieki. Sofa wykonywana jest elitarną techniką rękodzielniczą,
niezwykle czasochłonną. Tylko w sposób wymagający bardzo
fachowej wiedzy i umiejętności, można uzyskać tak ekskluzywny
produkt.
Model przeznaczony jest zarówno do klasycznych, jak i nowocześnie
zaaranżowanych wnętrz. Sofa Manchester z pewnością spełni
oczekiwania najbardziej wymagających i wyrafinowanych klientów.
Komplet nie posiada funkcji spania. W kolekcji dostępne są również
fotele i pufy. Rodzaj i kolor obicia jest dowolny.

Ekskluzywne wykończenie:

Siedzisko:
Stelaż sofy produkujemy na bazie płyty meblowej z litym drewnem
bukowym, sklejką oraz wyselekcjonowanym drewnem świerkowym.
Sofa Manchester posiada bardzo ekskluzywne, niezwykle wygodne,
8 strefowe siedzisko:

Sofa narożna na wymiar:

Wymiary:
wysokość siedziska - 40 cm
głębokość siedziska - 55 cm

wysokość oparcia - 85 cm
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Witryna Softly
Wariant A
170x60x40 cm

Półka Softly
Wariant A
50x20x5 cm

Panel TV
Dowolny rozmiar

Komoda Softly
Wariant A
100x80x40 cm

Szafka RTV Softly

Stolik kawowy S22

Wariant B
210x40x40 cm

85x85x45 cm

meble salonowe softly

Warianty komody:

Warianty wirtyny:

Wariant C (150x80x40 cm)

Wariant B (170x60x40 cm)

Opis produktu:
Linia ta stworzona została z myślą o klientach, którzy cenią sobie
ponadczasowy styl oraz klasykę. Niezwykle funkcjonalny zestaw
idealnie ozdobi każdy salon, łącząc w sobie aspekty praktycznego
zastosowania elementów oraz ich piękna. Meble z kolekcji Softly
odznaczają się pomysłową kompozycją, łączącą elementy
drewniane z transparentnymi ozdobami szklanymi, nadającymi
linii lekkości i oryginalności. Cała kolekcja pokryta jest w całości
naturalnym fornirem dębowym, bukowym oraz egzotycznym
według preferencji klienta. Możliwość zmiany rozmiaru pozwala na
dopasowanie mebli do każdego pomieszczenia.

Stół Borg I z krzesłami K2:

Wariant D (150x80x40 cm)

Warianty szafki rtv:
Wariant A

(160x40x40 cm)

Wariant E (160x40x40 cm)

Wariant C (160x40x40 cm)

Wariant D (110x40x40 cm)

Wariant F (140x40x40 cm)
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Witryna Retro
Wariant A
120 x 45 x 150 cm

Szafka RTV Retro
Wariant A
160 x 40 x 45 cm

Stolik kawowy S7
100x80x23 cm

meble salonowe retro
Opis produktu:
Nowoczesne,
aktualne
stylistycznie,
ale
z
wyraźnym
nawiązaniem do estetyki designu meblowego lat 60-tych.
Prezentujemy stylizowane szafki rtv, komody i witryny, których
charakterystycznym elementem są drewniane nogi. To one nadają
meblom wyrazistości i dużej lekkości. Proste fornirowane bryły
mebli otoczone są 2 cm marginesem. Wzbogacającym elementem
są fronty wykonane ze szkła dymnego i podświetlane wewnętrzne
półki.
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Warianty komody:
Wariant B (130x40x75 cm)

Wariant C (180x40x75 cm)

Komoda Retro
Wariant A
130 x 40 x 75 cm

Warianty witryny:
Wariant B (70x45x150 cm)

Wariant C (70x45x150 cm)

Warianty szafki rtv:
Wariant C (120x40x45 cm)

Wariant D (180x40x45 cm)

Stół Retro z krzesłami K91:
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Komoda wisząca Vertical
Wariant C
120 x 30 x 30 cm

Komoda wisząca Vertical
Wariant A
120 x 30 x 30 cm

Panel TV
Dowolny rozmiar

Komoda Vertical
Wariant A
120 x 92 x 45 cm

Szafka RTV Vertical
Wariant A
260 x 40 x 40 cm

Stolik kawowy S4
90x90x52 cm

meble salonowe vertical
Opis produktu:
Kolekcję tą docenią klienci, którzy lubią proste, eleganckie
formy. Ciekawym elementem zestawu są podwieszane, bardzo
funkcjonalne komody, które umożliwiają pełne wykorzystanie
przestrzeni domowej. Wszystkie elementy pokryte są naturalnym
fornirem. Możliwość zmiany rozmiaru pozwala na dopasowanie
mebli do każdego pomieszczenia.
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Stół Master z krzesłami K70:

Warianty komody:
Wariant B (120x92x45 cm)

Warianty szafki rtv:
Wariant C (127x120x50 cm)

Wariant C (140x40x40 cm)

Warianty komody
wiszącej:
Wariant B (120x30x30 cm)

Wariant D (150x40x40 cm)

Aranżacja z półką “Snake”:

Wariant E (150x40x40 cm)

59

Komoda wisząca Luxory

Panel TV
Dowolny rozmiar

Półka Luxory
Wariant A
80x20x5 cm

Stolik RTV Luxory
Wariant A
180x40x40 cm

meble salonowe luxory
Opis produktu:
Ekskluzywne
połączenie
elementów
lakierowanych
z elementami pokrywanymi naturalnym fornirem. Kolekcja mebli
salonowych Luxory nada niepowtarzalnego charakteru, lekkości
i przestronności każdemu wnętrzu. W kolekcji dostępne są różne
warianty szafki RTV, komody stojącej jak i wiszącej, witryny,
a także biblioteka, półki i panele, by każdy mógł dobrać dla siebie
elementy o odpowiednich parametrach i dowolnie je ze sobą
połączyć.
Oprócz oferty bazowej istnieje możliwość wykonania danego mebla
według indywidualnych potrzeb - wymiarów czy wykończenia.
System otwierania zastosowany w tej kolekcji to Blum Tip-on czyli
tzw. system „dotykowy” uruchamiany przez naciśnięcie frontu
mebla w odpowiednim miejscu. Alternatywnie w kolekcji można
zastosować zamykanie szafek w systemie “cichego domyku”.
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Stół Luxory z krzesłami K6:

Wariant A i B
40x40x30 cm

Biblioteka Luxory
Wariant A
137x137x30 cm

Witryna Luxory
Wariant A
150x70x45 cm

Stolik kawowy S3
100x100x40 cm

Warianty komody:
Wariant A (120x85x45 cm)

Wariant B (120x70x45 cm)

Wariant C (120x80x45 cm)

Wariant C (160x40x40 cm)

Wariant D (120x40x40 cm)

Warianty szafki rtv:
Wariant B (180x40x40 cm)
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Komoda wisząca Loft
Wariant C
120 x 30 x 30 cm

Komoda wisząca Loft
Wariant B
120 x 30 x 30 cm

Komoda Loft
Wariant A
130 x 85 x 45 cm

Stolik kawowy S8
90x90x39 cm

Warianty szafki rtv:
Wariant B (210x40x40 cm)

Wariant C (210x40x40 cm)

Warianty komody
wiszącej:

Warianty komody:
Wariant C (100x85x45 cm)

Wariant A (120x30x30 cm)

Wariant D (210x40x40 cm)

Wariant E (210x40x40 cm)
Wariant B (105x85x45 cm)
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meble salonowe loft
Opis produktu:
Lekka forma kolekcji sprawdzi się w każdym nowoczesnym
wnętrzu. Prosta, futurystyczna linia mebli spotęgowana jest
delikatnymi chromowanymi nóżkami (o wysokości 10 cm)
oraz dodatkami ze szkła typu Lakobel, które dostępne jest
w kilkunastu kolorach (do wyboru z próbnika).
Półka Loft

Panel TV

Wariant A
80x20x3 cm

Dowolny rozmiar

Elementy kolekcji występują w kilku wariantach stylistycznych
i wymiarowych. Do wyboru mamy komodę stojącą, komodę
wiszącą, stolik RTV oraz panel pod telewizor. Dodatkowo każdy
element może podlegać Państwa ingerencji.
Należy również pamiętać, że kolorystyka fornirów jest
dowolna. W meblach stosowany jest system otwierania Blum
Tip On, umożliwiający otwieranie szuflad i drzwiczek poprzez
odpowiednie ich dotknięcie. Alternatywnie w kolekcji można
zastosować zamykanie szafek w systemie “cichego domyku”.

Szafka RTV Loft
Wariant A
210 x 40 x 40 cm

Stół Kolonia z krzesłami K301:
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krzesła
K1

Wysokość siedziska: 46 cm,
Wysokość oparcia: 96 cm,
Głębkość siedziska: 40 cm,
Szerokość siedziska od frontu: 45 cm

K301

Wysokość siedziska: 48 cm,
Wysokość oparcia: 100 cm,
Głębkość siedziska: 43 cm,
Szerokość siedziska: 44 cm

Wysokość siedziska: 46 cm,
Wysokość oparcia: 96 cm,
Głębkość siedziska: 40 cm,
Szerokość siedziska od frontu: 45 cm

Wysokość siedziska: 49 cm,
Wysokość oparcia: 84 cm,
Głębkość siedziska: 37 cm,
Szerokość siedziska: 41 cm

K900

Wysokość siedziska: 44 cm,
Wysokość oparcia: 84 cm,
Głębkość siedziska: 42 cm,
Szerokość siedziska od frontu: 43 cm

K8
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K70

K2

Wysokość siedziska: 48 cm,
Wysokość oparcia: 97 cm,
Głębkość siedziska: 39 cm,
Szerokość siedziska od frontu: 45 cm

K6

Wysokość siedziska: 45 cm,
Wysokość oparcia: 92 cm,
Głębkość siedziska: 42 cm,
Szerokość siedziska: 44 cm

K500

Wysokość siedziska: 46 cm,
Wysokość oparcia: 95 cm,
Głębkość siedziska: 39 cm,
Szerokość siedziska: 45 cm

K91

Wysokość siedziska: 46 cm,
Wysokość oparcia: 91 cm,
Głębkość siedziska: 40 cm,
Szerokość siedziska od frontu: 43 cm

K81

Wysokość siedziska: 46 cm,
Wysokość oparcia: 91 cm,
Głębkość siedziska: 40 cm,
Szerokość siedziska od frontu: 43 cm

stoliki kawowe

S2

S3

S4

S30

S7

S18

S22

S16

S6

S8

S21

S24

S9

S10

S40
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sypialnia infiniti

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Sypialnia Infiniti zachwyci wszystkich miłośników lekkiej
i odkrywczej formy. Centralny punkt sypialni stanowi oryginalne
łóżko zakończone wezgłowiem. Integralną częścią łóżka są
bardzo pomysłowe stoliki nocne. Funkcjonalnym dopełnieniem
łóżka może być zainstalowany w nim pojemnik na pościel oraz
stelaż podnoszony do góry w systemie pneumatycznym. Istnieje
możliwość zakupu bez stelaża jednak w takim wypadku łóżko traci
pojemnik, a jest zaopatrywane w regulowane kątowniki.
W kolekcji znaleźć można również komodę, a także toaletkę wraz
z lustrem. Idealnym uzupełnieniem zestawu jest szafa dopasowana
do Państwa indywidualnych potrzeb. Opcjonalnie sypialnia może
być wykonana w dowolnym fornirze orientalnym lub dębowym
umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do wnętrza mieszkania.

Wymiary:
270 cm

Infiniti bez stolików nocnych:

250 cm

30 cm
210 cm

200 cm

160 cm

50 cm

30 cm
210 cm

100 cm

200 cm

140 cm

172 cm

45 cm

152 cm

50 cm

100 cm

45 cm

290 cm

310 cm
290 cm
30 cm
210 cm

200 cm

180 cm
192 cm

50 cm

100 cm

45 cm

330 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 80 cm
wysokość boku - 27 cm
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wysokość komody - 80 cm
wysokość stolika nocnego - 27 cm

SZAFA INFINITI
NA WYMIAR
Z DOWOLNYM WNĘTRZEM

Przykładowe wnętrze szafy:

Komoda Infiniti:

Toaletka, lustro i pufa:
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sypialnia NEW FASHION

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Kolekcja mebli sypialnianych New Fashion charakteryzuje się
ciekawym połączeniem drewnianego wezgłowia z tapicerowanym
oparciem. Oryginalnym elementem są podwieszane stoliki nocne
stanowiące integralną część łóżka oraz ozdobne frezy w wezgłowiu
oraz komodzie.
Kolekcja odznacza się dużą lekkością i doskonale wkomponuje
się w mieszkanie zaaranżowane w nowoczesnym stylu. Łóżko
zaopatrzone jest opcjonalnie w pneumatycznie podnoszony stelaż
oraz spory pojemnik na pościel. Istnieje możliwość zainstalowania
stelaża elektrycznego lub własnego, już posiadanego stelaża.
W takim wypadku łóżko zaopatrzone jest w regulowane kątowniki,
które umożliwią regulację wysokości. Taka zmiana niesie za sobą
konieczność rezygnacji z pojemnika na pościel.
W kolekcji New Fashion dostępna jest również toaletka wraz
z lustrem. Idealnym uzupełnieniem zestawu jest szafa dopasowana
do Państwa indywidualnych potrzeb.

Wymiary:
262 cm

282 cm
40 cm

40 cm
55 cm

55 cm
200 cm

55 cm

100 cm
152 cm

172 cm
45 cm

45 cm

New Fashion bez stolików nocnych:

210 cm

140 cm

160 cm

100 cm

55 cm
200 cm

210 cm

302 cm
40 cm
55 cm

55 cm
200 cm

210 cm

180 cm

100 cm

192 cm
45 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 80 cm
wysokość boku - 25 cm
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wysokość komody - 80 cm
wysokość stolika nocnego - 25cm

SZAFA FASHION
NA WYMIAR
Z DOWOLNYM WNĘTRZEM

Przykładowe wnętrze szafy:

Szafka nocna Tip-On:

Toaletka, lustro i pufa:
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sypialnia livorno

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Modernistyczna kolekcja Livorno odznacza się minimalistyczną
bryłą, która doskonale wypełni przestrzeń każdej nowocześnie
zaaranżowanej sypialni. Centralny punkt stanowi miękkie
wyścielone skórą naturalną, ekologiczną lub tkaniną pikowane
wezgłowie. Materac może być osadzony na stelażu klepkowym,
który wbudujemy w fornirowaną ramę. Istnieje możliwość
zainstalowania stelaża elektrycznego lub własnego, już
posiadanego stelaża - w takim wypadku stelaż osadzony będzie na
regulowanych kątownikach, które umożliwią regulacje wysokości.
Taka zmiana niesie za sobą konieczność rezygnacji z pojemnika na
pościel.
Całość dopełniają dwa stoliki nocne z szufladami, elegancka komoda,
a także toaletka wraz z lustrem. Idealnym uzupełnieniem zestawu
jest szafa dopasowana do Państwa indywidualnych potrzeb. Dla
Państwa wykonamy mebel w dowolnym fornirze naturalnym.
Istnieje możliwość dopasowania koloru do dostarczonej próbki.

Wymiary:
290 cm

270 cm

30 cm

30 cm
60 cm

60 cm

Livorno bez stolików nocnych:

100 cm

160 cm
45 cm

60 cm

211 cm

200 cm

60 cm
200 cm

100 cm

211 cm

140 cm

170 cm

45 cm

150 cm

310 cm
30 cm
60 cm

60 cm
200 cm

100 cm

211 cm

180 cm
45 cm

190 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 86 cm
wysokość boku - 24 cm
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wysokość komody - 80 cm
wysokość stolika nocnego - 24 cm

SZAFA LIVORNO
NA WYMIAR
Z DOWOLNYM WNĘTRZEM

Przykładowe wnętrze szafy:

Szafka nocna Tip-On:

Toaletka, lustro i pufa:
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SZAFA LOFT
NA WYMIAR
Z DOWOLNYM WNĘTRZEM

44
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sypialnia LOFT
Opis produktu:
Kolekcję Loft charakteryzuje lekkość i prostota formy. Takie też
założenia spełnia łóżko, które osadzone na chromowych nogach
odznacza się całkowitym minimalizmem i elegancją. Łóżko może być
wyposażone w stelaż klepkowy elastyczny z drewna brzozowego.
Nie posiada pojemnika na pościel. Dopełnieniem wyścielonego
tkaniną lub skórą łóżka są dwa stoliki nocne i komoda, a także
toaletka wraz z lustrem. Idealnym uzupełnieniem zestawu jest szafa
dopasowana do Państwa indywidualnych potrzeb. Fronty mebli
zostały wyposażone w szklane ozdoby z lakobelu potęgujące lekkość
i nadające całości modernistycznego wymiaru.

Wymiary:
60 cm
stolik nocny

60 cm

30 cm

stolik nocny

materac

200 cm

228 cm
130 cm

160 cm

45 cm

komoda

komoda

200 cm
130 cm

30 cm

materac

45 cm

170 cm

228 cm

180 cm
190 cm

60 cm
stolik nocny

30 cm

materac

130 cm

komoda

200 cm

228 cm

140 cm

45 cm

150 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 75 cm
wysokość boku - 30 cm

Przykładowe wnętrze szafy:

wysokość komody - 85 cm
wysokość stolika nocnego - 30 cm

Stolik STNH-15:
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sypialnia Elegance

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Propozycja mebli do sypialni łącząca prostotę z wygodą
regulowanego
wezgłowia.
Charakterystyczny
stopniowany
zagłówek pozwala uzyskać każdemu odpowiednie podparcie
głowy. Solidna konstrukcja została oparta na bazie płyty meblowej,
a miękkość nadana dzięki zastosowaniu pianki. Łóżko w całości
może być tapicerowane tkaniną, skórą naturalną bądź ekologiczną
w pełnej gamie kolorystycznej.
Łóżko może posiadać elastyczny drewniany stelaż klepkowy, pod
którym znajdziemy pojemnik na pościel, a dzięki zastosowaniu
pneumatycznych podnośników i lekkiej metalowej konstrukcji
stelaża dostęp do pojemnika będzie bezproblemowy i z łatwością
go podniesiemy. Zakup łóżka bez stelaża oznacza rezygnację
z pojemnika na pościel, a łóżko zaopatrywane jest w regulowane
kątowniki.

Podnoszony zagłówek:

Wymiary:
60 cm

60 cm

110 cm

110 cm

45 cm

200 cm

45 cm

200 cm

244 cm

160 cm

140 cm

178 cm

158 cm

60 cm

244 cm

110 cm
45 cm

200 cm

244 cm

180 cm
198 cm

Wysokości:
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wysokość boku - 28 cm
wysokość komody - 90 cm
wysokość stolika nocnego - 35 cm

wysokość wezgłowia - 75 cm
przy złożonym zagłówku

SZAFA ELEGANCE
NA WYMIAR
Z DOWOLNYM WNĘTRZEM

Przykładowe wnętrze szafy:

Komoda Elegance:

Stolik nocny STNH-13:
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Konfiguracja wnętrza SZAF

Moduły, na podstawie których możemy skonfigurować wnętrze szafy
Przykładowe moduły o długości 40, 50 lub 60 cm i standardowej wysokości 200 cm:

A

B

C

D

F

L

M

Przykładowe moduły o długości 80, 100 lub 120 cm i standardowej wysokości 200 cm:

I
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J

K

Łóżko glamour

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Łóżko Glamour to z pewnością jedno z najbardziej ekskluzywnych
łóżek, jakie można znaleźć w naszej ofercie. Centralnym punktem
jest klasycyzujące wezgłowie wyścielane skórą naturalną,
ekologiczną lub tkaniną, posiadające eleganckie pikowanie,
w którym szycie układa się we wzór karo nawiązujący do kanap
typu Chesterfield. Wykonanie tak głębokiego, wciąganego guzikami
wezgłowia, wymaga bardzo zaawansowanych umiejętności
krawieckich oraz tapicerskich i jest niezwykle czasochłonną sztuką.
Łóżka mogą być zaopatrzone w stelaż podnoszony do góry
pneumatycznie oraz duży pojemnik na pościel. Istnieje możliwość
zainstalowania stelaża elektrycznego lub własnego, już
posiadanego stelaża - w takim wypadku stelaż osadzony będzie na
regulowanych kątownikach, które umożliwią regulacje wysokości
materaca. Taka zmiana niesie za sobą konieczność rezygnacji
z pojemnika na pościel.
Dopełnieniem kolekcji jest oryginalny podnóżek (opcjonalny)
osadzony na drewnianych, tłoczonych nogach nadających łóżku
odpowiedniego wyrafinowania.

Wymiary:
178 cm

158 cm

materac

198 cm

materac

200 cm

160 cm
podnóżek

178 cm

materac

200 cm

218 cm

218 cm

140 cm
50 cm

podnóżek

158 cm

200 cm

218 cm

180 cm
50 cm

podnóżek

50 cm

198 cm

Wysokości:
Wysokość wezgłowia - 120 cm
Wysokość boku - 33 cm

Wysokość podnóżka - 42 cm
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Łóżko MEMORY
Opis produktu:
Sypialnia Memory odznacza się wyszukaniem i urokiem. Jej
zakup przyniesie satysfakcję nie tylko tym klientom kochającym
nowoczesne wnętrza, ale i również tym, którzy gustują w klasyce.
Subtelne, prostokątne pikowanie idealnie współgra z prostą bryłą
mebla.
Funkcjonalności możemy dodać przez zakup brzozowego stelaża
klepkowego podnoszonego dzięki wspornikom pneumatycznym.
W takim wypadku zyskujemy wygodny dostęp do pojemnika na
pościel. Istnieje możliwość zainstalowania stelaża elektrycznego
lub własnego, już posiadanego stelaża - wtedy stelaż osadzony
będzie na regulowanych kątownikach.
Jak przy każdym meblu, tak i w tym wypadku, zapewniamy naszym
klientom dowolność przy wyborze obicia i kolorystyce łóżka.

Pojemnik na pościel:

Wymiary:

materac

materac

200 cm

217 cm

materac

200 cm

217 cm

200 cm

160 cm

140 cm

180 cm

169 cm

149 cm

189 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 97 cm
wysokość boku - 34 cm
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wysokość frontu - 56 cm

217 cm

ŁÓŻko ARCO

Ekskluzywne przeszycia:

Opis produktu:
Łóżko ujmuje swoimi nietypowymi profilami bryły. Zaokrąglenia
widoczne są na bokach łóżka oraz jego wezgłowiu, które lekko
odchyla się ku tyłowi. Profile nadają łóżku nowoczesności, ale
i odpowiedniej lekkości. Elegancji dopełniają stebnowania grubą
nicią widoczne na froncie łóżka oraz jego bokach.
Łóżko może być zaopatrzone w pojemnik na pościel oraz stelaż
klepkowy podnoszony do góry na podnośnikach gazowych. Istnieje
możliwość zainstalowania stelaża elektrycznego lub własnego, już
posiadanego stelaża - w takim wypadku stelaż osadzony będzie na
regulowanych kątownikach, które umożliwią regulacje wysokości
materaca. Taka zmiana niesie za sobą konieczność rezygnacji
z pojemnika na pościel.

Łączenie profilowanych boków:

Pojemnik na pościel:

Wymiary:
materac

200 cm

materac

222 cm

200 cm

materac

222 cm

200 cm

160 cm

140 cm

180 cm

180 cm

160 cm

200 cm

222 cm

Wysokości:
Wysokość wezgłowia - 100 cm

Wysokość boku - 35 cm
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Łóżko WELLNESS BOX COMFORT

Inne łóżka kontynentalne:
Tweed Box Standard:

Opis produktu:
Łóżko Wellness Box Comfort to niezwykle ekskluzywna propozycja
łóżka typu kontynentalnego (amerykańskiego).
O bardzo eleganckim wyglądzie łóżka decydują oryginalne
pikowania wezgłowia układające się we wzory karo. Każdy
z tych drobnych elementów tapicerowanych wykonywany jest
oddzielnie, a następnie później wklejany w całości do wezgłowia.
Zabieg ten sprawia, że oparcie łóżka nabiera wyjątkowo
ekskluzywnego charakteru. Innym atutem łóżka jest jego komfort,
o którym decyduje budowa łóżka oparta na dwóch niezależnych
materacach: bonelowym, który pełni jednocześnie rolę stelaża oraz
kieszonkowym, który poprzez swoją 7 strefową budowę czyni łóżko
niezwykle komfortowym. Łóżko nie wymaga zakupu stelaża, ani
dodatkowego materaca.
Continental De Luxe:

Wymiary:

204 cm

204 cm

163 cm

143 cm

204 cm

183 cm

Wysokości:
Wysokość wezgłowia - 120 cm
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Wysokość boku - 46 cm

sypialnia TIFFANY

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Propozycja ponadczasowego łóżka, które wkomponuje się
w nowoczesne jak i klasyczne wnętrze sypialni. Charakterystycznym
elementem są delikatne pionowe przeszycia na wezgłowiu oraz
eleganckie nóżki z chromową podstawą. Model został wykonany
na bazie solidnego szkieletu z płyty meblowej wyścielonej
pianką wysokoelastyczną i ostatecznie w całości otapicerowany
wybranym materiałem. Łóżko może być wyposażone w klepkowy
drewniany stelaż, oparty na metalowej konstrukcji, który za
pomocą podnośników pneumatycznych pozwala na podniesienie
go wraz z materacem by móc dostać się do pojemnika na pościel.
W kolekcji tej znajdziemy również propozycję fornirowanych
stolików nocnych, komody i toaletki. Adekwatnie do łóżka cechą
charakterystyczną tych elementów jest prostota.

Wymiary:
60 cm

Stolik nocny STNH-14:

35 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny

stolik nocny

materac

materac

200 cm

220 cm

220 cm

200 cm

160 cm

140 cm

178 cm

158 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny
materac

220 cm

200 cm
180 cm
198 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 80 cm
wysokość boku - 28 cm

wysokość stolika nocnego - 40 cm
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sypialnia Koryntia

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Kolekcja Koryntia to ciekawa propozycja mebli sypialnianych. Jej
głównym elementem jest nowoczesne łózko wyścielane skórą
naturalną, ekologiczną lub tkaniną, którego charakterystyczną
cechą jest elegancko pikowane wezgłowie układające się we wzór
karo. Wzbogacającym elementem są niskie chromowane nogi
nadające łóżku Koryntia właściwej elegancji.
Łóżko może być zaopatrzone w pojemnik na pościel i jednocześnie
w stelaż klepkowy podnoszony do góry w systemie pneumatycznym.
Istnieje możliwość zainstalowania stelaża elektrycznego lub
własnego, już posiadanego stelaża - w takim wypadku stelaż
osadzony będzie na regulowanych kątownikach, które umożliwią
regulacje wysokości materaca. Taka zmiana niesie za sobą
konieczność rezygnacji z pojemnika na pościel.

Wymiary:

Stolik nocny STNH-6:

60 cm
35 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny

stolik nocny
materac

materac

200 cm

220 cm

200 cm

160 cm

140 cm

178 cm

158 cm

220 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny
materac

200 cm

220 cm

180 cm
198 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 120 cm
wysokość boku - 35 cm
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wysokość stolika nocnego - 40 cm

sypialnia ELEA

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Kolekcja Elea to oryginalność i szyk, za sprawą w całości
tapicerowanego łóżka. Elegancko pikowane wezgłowie układa się
we wzór piętnastu symetrycznych prostokątów.
Łóżko opcjonalnie posiada stelaż podnoszony do góry w systemie
pneumatycznym, przez co zyskamy łatwy dostęp do pojemnika na
pościel. Istnieje możliwość zainstalowania stelaża elektrycznego
lub własnego, już posiadanego stelaża - w takim wypadku stelaż
osadzony będzie na regulowanych kątownikach, które umożliwią
regulacje wysokości materaca. Taka zmiana niesie za sobą
konieczność rezygnacji z pojemnika na pościel.
W kolekcji znajduje się minimalistyczny stolik nocny z taflą lakobelu.

Wymiary:
Stolik nocny STNH-3:
60 cm
35 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny

stolik nocny
materac

materac

200 cm

220 cm

200 cm

160 cm

140 cm

178 cm

158 cm

220 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny
materac

200 cm

220 cm

180 cm
198 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 100 cm
wysokość boku - 35 cm

wysokość stolika nocnego - 40 cm
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sypialnia QUBIKA

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Kolekcja Qubika to ciekawa propozycja mebli sypialnych, której
głównym elementem jest nowoczesne łóżko wyścielane skórą
lub tkaniną. Charakterystyczną cechą łóżka jest elegancko
pikowane wezgłowie. Łóżko zaopatrzone jest w pojemnik na
pościel, a opcjonalnie możemy zamontować 24 klepkowy stelaż
podnoszony do góry w systemie pneumatycznym. Istnieje
możliwość zainstalowania stelaża elektrycznego lub własnego, już
posiadanego stelaża - w takim wypadku stelaż osadzony będzie na
regulowanych kątownikach, które umożliwią regulacje wysokości
materaca. Taka zmiana niesie za sobą konieczność rezygnacji
z pojemnika na pościel.
Na zdjęciach kolekcji występuje nasz tapicerowany stolik nocny
STNH-2.

Wymiary:
60 cm

Stolik nocny STNH-2:

35 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny

stolik nocny

materac

materac

200 cm

220 cm

220 cm

200 cm

160 cm

140 cm

178 cm

158 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny
materac

220 cm

200 cm
180 cm
198 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 110 cm
wysokość boku - 35 cm
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wysokość stolika nocnego - 40 cm

sypialnia MOA

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Kolekcja Moa to ekskluzynwe meble sypialniane. Główny element
to łóżko, które może posiadać pojemnik na pościel. Dodatkowo
możemy je wyposażyć w stelaż podnoszony na podnośnikach
gazowych. Istnieje możliwość zainstalowania stelaża elektrycznego
lub własnego, już posiadanego stelaża - w takim wypadku stelaż
osadzony będzie na regulowanych kątownikach, które umożliwią
regulacje wysokości materaca. Taka zmiana niesie za sobą
konieczność rezygnacji z pojemnika na pościel.
Łóżko osadzone zostało na ekskluzywnych, drewnianych nogach
w dowolnym wybarwieniu, okutych chromowanym metalem.
Elementem ozdobnym są eleganckie i dekoracyjne pikowania
w wezgłowiu.

Wymiary:
60 cm

Stolik nocny STNH-8:

35 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny

stolik nocny

materac

materac

200 cm

220 cm

220 cm

200 cm

160 cm

140 cm

178 cm

158 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny
materac

220 cm

200 cm
180 cm
198 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 120 cm
wysokość boku - 35 cm

wysokość stolika nocnego - 40 cm
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sypialnia FASHION

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Fashion to elegancki zestaw mebli do nowoczesnej sypialni.
Kolekcja na pewno przypadnie do gustu miłośnikom praktycznych
rozwiązań, a ponadczasowy styl sprawi, że będzie długo cieszyć
oko.
Charakterystycznym elementem dla łóżka jest fornirowane
wezgłowie. Podwieszane stoliki nocne nadają meblu oryginalności,
a ozdobne frezy sprawiają, że odznacza się dużą lekkością.
Łóżka opcjonalnie zaopatrywane są w stelaż podnoszony do
góry pneumatycznie oraz duży pojemnik na pościel. Istnieje
możliwość zainstalowania stelaża elektrycznego lub własnego, już
posiadanego stelaża - w takim wypadku stelaż osadzony będzie na
regulowanych kątownikach, które umożliwią regulacje wysokości
materaca. Taka zmiana niesie za sobą konieczność rezygnacji
z pojemnika na pościel.

Wymiary:
282 cm
40 cm

40 cm
materac

55 cm

55 cm
210 cm

100 cm

komoda

200 cm

200 cm
100 cm

160 cm

45 cm

materac

55 cm

komoda

Opcjonalna wersja łóżka bez stolików nocnych:

262 cm

45 cm

172 cm

55 cm
210 cm

140 cm
152 cm

302 cm
40 cm
materac

55 cm

100 cm

komoda

200 cm

45 cm

55 cm
210 cm

180 cm
192 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 80 cm
wysokość boku - 25 cm
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wysokość komody - 80 cm
wysokość stolika nocnego - 25 cm

sypialnia LARISSA

Pojemnik na pościel:

Opis produktu:
Nietuzinkowa kolekcja mebli sypialnianych Larissa to estetyczność
i lekkość widoczna w każdym centymetrze.
Wyróżniamy w niej charakterystyczne tapicerowane łóżko
z wezgłowiem, w którym dwa prostokątne panele zostały
otoczone tapicerowaną ramą tworząc oryginalną kompozycję
wzbogacającą wnętrze każdej sypialni. Dzięki możliwości
zamontowania metalowego stelaża klepkowego z podnoszonym
do góry systemem pneumatycznym, zyskujemy wygodny dostęp
do pojemnika na pościel. Istnieje możliwość zainstalowania stelaża
elektrycznego lub własnego, już posiadanego stelaża - w takim
wypadku stelaż osadzony będzie na regulowanych kątownikach,
które umożliwią regulacje wysokości materaca. Taka zmiana niesie
za sobą konieczność rezygnacji z pojemnika na pościel.
Uzupełnieniem kolekcji może być oryginalny stolik nocny wykonany
z płyty meblowej pokrywany laminatem lub fornirem naturalnym.

Wymiary:
60 cm
35 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny

stolik nocny
materac

materac

Stolik nocny STNH-7:

200 cm

220 cm

200 cm

160 cm

140 cm

178 cm

158 cm

220 cm

60 cm
35 cm

stolik nocny
materac

200 cm

220 cm

180 cm
198 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 95 cm
wysokość boku - 28 cm

wysokość stolika nocnego - 50 cm
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ŁÓŻKo CIRCUS
Opis produktu:
Łóżko Cirus to rewolucyjny mebel stworzony dla wszystkich
miłośników nietuzinkowych rozwiązań. Awangarda i oryginalność
to cechy linii Circus. Łóżko posiada okrągły 20 cm materac piankowy
składający się z 15 centymetrowej zimnej pianki wysokoelastycznej
oraz 5 cm miękkiej pianki HR K-35 o wysokiej gęstości, który
wpuszczony jest w okrągłą, miękko tapicerowaną ramę. Niezwykle
ciekawe jest samo wezgłowie łóżka. Nawiązuje ono do zagłówków
samochodowych. Profilowane oparcia osadzone zostały na
metalowych wspornikach. Praktycznym uzupełnieniem łóżka jest
prostokątny pojemnik na pościel, który mieści się pod materacem.
Okrągły materac łóżka umieszczony został na 24-klepkowym,
elastycznym stelażu i podnosi się do góry za pomocą gazowych
podnośników. Rodzaj i kolor obicia zależą wyłącznie od Państwa.

Pojemnik na pościel:

Wymiary:

materac

materac

230 cm

250 cm

250 cm
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270 cm

Pojemnik na pościel:
wysokość cokołu łóżka - 10 cm
- łóżko Ø250 cm - 146 x 136 cm wysokość boku od podłoża - 30 cm
- łóżko Ø270 cm - 166 x 156 cm wysokość wezgłowia od podłoża: 77 cm
grubość ramy - 10 cm

Łóżko Turno

Wymiary:
8 cm

Opis produktu:
Wyzwaniem przy projektowaniu łóżka Turno było połączenie
prostokątnego materaca z okrągłym kształtem łóżka. Idea została
doskonale wcielona w życie. W łóżku Turno prostokątny materac
wpuszczony został w okrągłą, miękko tapicerowaną ramę. Bardzo
praktycznym, a zarazem pomysłowym dodatkiem są boczne stoliki
nocne podnoszone pneumatycznie do góry. Stolik zagłębia się
w tapicerowaną powierzchnię łóżka, dzięki czemu służyć może
jako podstawka pod talerz, napój. Stolik może być wykończony
naturalnym fornirem w dowolnym kolorze lub lakierem krytym
w połysku lub półmacie.

8 cm

materac

200 cm

materac

42 cm

200 cm

160 cm

140 cm

270 cm

250 cm

42 cm

8 cm
materac

Wezgłowie łóżka przyjmuje w tylnej części płaski kształt, dzięki
czemu łóżko można bez problemu dosunąć do ściany. Jest to
praktyczna odpowiedź na całkowicie okrągłe łóżka, których
dosunięcie do ściany jest niemożliwe z uwagi na kształt.
Kolejnym atutem łóżka jest pojemnik na pościel umieszczony pod
materacem. Podnosi się go za pomocą podnośników gazowych
zainstalowanych pod stelażem. Wezgłowie łóżka tapicerowane jest
w osiem eleganckich prostokątów.

200 cm

42 cm

180 cm

290 cm

Wysokości:
wysokość wezgłowia - 90 cm
wysokość boku - 30 cm
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STOLIKI NOCNE
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STNH-2

STNH-3

STNH-4

STNH-7

STNH-5

STNH-6

STNH-10

STNH-8

STNH-9

STNH-13

STNH-14

STNH-15

DOWOLNY WYMIAR

KILKASET KOLORÓW

PROJEKT GRATIS

GWARANTOWANA
DOSTAWA

WNIESIENIE GRATIS

MONTAŻ GRATIS

